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Aos onze dias do mês de agosto de 2021, reuniram-se os membros do Comitê de 
Investimentos do Paty Previ, à luz dos regramentos legais trazidos pela vigente Portaria 
do Ministério da Previdência Social- MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013 e suas 
alterações e da Portaria do Chefe do Poder Executivo, e suas alterações, que nomeou os 
membros. Com a presença do consultor da empresa contratada, Sr. Thiago Norte, o 
gestor de investimentos Carlos Midosi, informou que o rendimento da carteira de 
investimentos no mês de julho foi de -0,71%, sendo: renda fixa -0,17%, renda variável   
-2,51, ativos no exterior +2,85%. Explicou que o mês foi negativo para os ativos devido 
a alta da inflação e ao cenário político que pressionaram os ativos. Após analisarem a 
carteira de investimentos, resolveram fazer as seguintes movimentações: resgatar o 
valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) do fundo BRADESCO ALOCAÇÃO 
DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ:   28.515.874/0001-09), aplicar R$5.500.000,00 
(cinco milhões e quinhentos mil reais) no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO 
DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ:   21.838.150/0001-49), aplicar R$5.500.000,00 
(cinco milhões e quinhentos mil reais) no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL (CNPJ 32.292.588/0001-89), resgatar o valor total 
do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 
(CNPJ:   25.078.994/0001-90) e aplicar o valor resgatado no fundo BB 
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL (CNPJ 
32.292.588/0001-89), resgatar o valor total do fundo BB IMA-B FI RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO (CNPJ:   07.861.554/0001-22) e aplicar o valor resgatado no fundo 
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 
(CNPJ:   13.077.418/0001-49), resgatar o valor total do fundo  
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ:   03.543.447/0001-03) e 
aplicar no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO 
TOTAL (CNPJ 32.292.588/0001-89). O resgate do fundo BRADESCO ALOCAÇÃO 
DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ:   28.515.874/0001-09),  deve-se ao baixo retorno 
apresentado nos últimos 12 meses em comparação com os fundos da carteira que 
possuem estratégia semelhante, o resgate dos fundos BB IMA-B FI RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO (CNPJ:   07.861.554/0001-22) e BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ:   03.543.447/0001-03), deve-se a alta das taxas de juros, 
que fazem com que  rendimento desses fundos sejam prejudicados. Os membros 
analisaram a renovação do credenciamento do banco Itaú Unibanco S.A. e aprovaram a 
renovação. Encerrada a reunião, o membro Carlos Midosi redigiu a presente Ata que 
segue por todos assinada, em três vias de igual teor e forma, encaminhando-se à 
publicação em Diário Oficial.  

 

  
Jaqueline da Silva Lustosa                              Carlos Midosi da Rocha                     Michel de Souza Assunção Brinco 
Membro Mat. 1399/02                                     Membro 095/01                                         Membro 1173/01            
 


